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«فرازوفرودکسب وکارها».................................................................................. .................................................................................

-1دلیل ایجادکسب وکارهاوکارآفرینی چیست؟
الف)تولیدکاالوخدمات
ب)رفع نیازهاوخواسته های خودومردم
ج)کسب سودودرآمد
-2چرامراقبت کارآفرینان ازکسب وکارها،کارچندان آسانی نیست؟
کارآفرینان با کار و تالش خود از کسب و کارها مراقبت می کنند که البته این کار چندان آسان نیست ،چرا که ،بسیاری از کسب
و کارهای نوپا عمر کوتاهی دارند؛ به طوری که تنها نیمی از آنها می توانند از شش سالگی عبور کنند و به کارشان ادامه بدهند.
-3چه عاملی انگیزه الزم برای شروع فعالیت اقتصادی وپذیرش خطرات آن توسط کارآفرینان رازنده نگه می دارد؟
با اینکه احتمال از بین رفتن و شکست یک کسب وکار وجود دارد ،احتمال موفقیت و سودآوری آن هم کم نیست و این انگیزه
الزم برای شروع فعالیت اقتصادی و پذیرش خطرات آن توسط کارآفرینان را همواره زنده نگه می دارد.
«پلکان کارورشد».......................................................................................................................................................................................................................

 -4چه ویژگی هایی یک کارآفرین راقدم به قدم ازسطوح ابتدایی کاربه درجه های باالی آن می رساند؟
یک کارآفرین موفق ضرورتاً از ابتدا حتی کارآفرین نبوده است ،اما حرکت با چشم باز و بر مبنای شناخت ظرفیت های
خود و اتفاقات اطراف ،او را قدم به قدم از سطوح ابتدایی کار به درجه های باالی آن
می رساند.
-5یکی ازکارآفرینان موفق کشوررانام ببرید.
میر مصطفی عالی نسب
«نقش کارآفرینان».................................................................................................................................................................................................................

-6چرابیست سال پیش هیچ کس دربارۀ شبکه های اجتماعی چیزی نشنیده بود.اما امروزه در ایران ،تعدادزیادی
ازافراد از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند؟
بیست سال پیش هیچ شبکه اجتماعی ای وجود نداشت؛ چون کسی هیچ شبکه ای راه اندازی نکرده بود .برای اینکه شبکه ای
وجود داشته باشد ،کسی باید نقش کارآفرین را بازی کند.
-7کارآفرین به چه کسی گفته می شود؟
کارآفرین کسی است که با نوآوری و خطر پذیری ،محصوالت جدیدی تولید و عرضه می کند یا راه های جدیدی برای تولید
کشف می کند.
-8کسی که می خواهدکارآفرین باشدبایدچه ویژگی هاوتوانایی هایی داشته باشد؟(الزمه ایجادکارآفرینی
چیست؟)
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الف)کسی که می خواهد کارآفرین باشد ،باید مهارت های ابتکار عمل را داشته باشد تا بتواند با جمع کردن عوامل مختلف
در کنار هم ،کاال یا خدمتی را تولید کند.
ب)کارآفرینی به تالش و کار زیادی نیاز دارد تا کسب و کار را زنده نگه دارد.
ج)کارآفرین الزم است تا آگاهی و دانش زیادی برای اتخاذ تصمیمات مناسب دربارۀ موقعیت شرکت ،پیشنهاد محصول ،قیمت
گذاری ،تبلیغات و استخدام نیروی کار داشته باشد.
د)همچنین کارآفرین باید توانایی مالی الزم را برای راه اندازی کسب و کارش داشته باشد و بداند که در آغاز کارش ممکن
است با موفقیت کمتر یا عدم موفقیت روبه رو شود.
-9ویژگی های مشترک کارآفرینان موفق رانام ببرید.توضیح دهید.

«هزینه های تولید،درآمدوسود».....................................................................................................................................................................................

 -11یک کارآفرین موفق برای انتخاب صحیح ودرست بایدچه اقدامی انجام دهد؟
یک کارآفرین موفق برای انتخاب صحیح و درست ،باید هزینه ها و درآمدهایش را محاسبه کند.
-11منظوراز«هزینه های تولید»چیست؟مثال بزنید.
پولی را که شما برای تولید صرف می کنید«،هزینه های تولید» می نامند .
مثال :باید محلی را به عنوان کارگاه ،مغازه یا دفتر کار خریداری یا اجاره کنید و همچنین ماشین آالت و سایر ابزارها و سرمایه
های فیزیکی را تهیه کنید .همچنین باید مواد اولیه بخرید و نیز تعدادی کارگر و کارمند استخدام کنید.
مثال :اگر تولیدکنندۀ گندم باشید ،تا قبل از رسیدن به عایدی و خرمن ،هزینه هایی را متقبل می شوید .این هزینه ها در واقع
همان پول هایی اند که برای خرید یا اجارۀ عوامل تولید به صاحبان آنها می پردازید؛ مثالً زمین را در اختیار می گیرید تا در
آن به فعالیت کشاورزی بپردازید .در مقابل ،به صاحب زمین که ممکن است یک شخص ،یا سازمان یا دولت باشد«اجاره» می
پردازید یا نیروی انسانی را به کار می گیرید و در مقابل ،به کارگران و کارمندان خود« ،مزد» یا «حقوق» می پردازید.
همچنین از سرمایۀ فیزیکی مثل تراکتور یا گاوآهن و گاو ،برای فعالیت تولیدی خود استفاده می کنید و قیمت یا اجاره ابزار
تولید را نیز به صاحبان آن می پردازید.
 -12منظورازدرآمدچیست؟
تولیدکنندگان با فروش محصوالت خود ،درآمد به دست می آورید.
کل محصول × قیمت = درآمد
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 -13منظورازسودچیست؟
اگر میزان درآمد از هزینه بیشتر باشد ،می گوییم شما به عنوان تولیدکننده ،از فعالیت خود سود برده اید .میزان سود برابر
است با تفاوت درآمد و هزینه:
هزینه ها -درآمد = سود (یا زیان)
 -14درچه صورت یک کسب وکاردچارضرروزیان می شود؟
اگر درآمدهای به دست آمده از هزینه های تولید کمتر باشد ،کسب و کار شما دچار ضرر و زیان می شود.
 -15چگونه می توان ازوضعیت زیان وضرردوری کرد؟
با افزایش درآمد و کاهش هزینه ها می توان از وضعیت زیان دوری کرد.
-16چگونه می توان هزینه های تولیدراکاهش داد ؟
باصرفه جویی و افزایش بهره وری ،مثل پرهیز از استخدام نیروی کار غیرالزم ،یا صرفه جویی در مواد اولیه و انرژی یا
جلوگیری از ریخت و پاش ها ،می توان هزینۀ تولید را بدون اینکه از میزان تولید کم کرد ،کاهش داد.
 -17چگونه می توان باعث افزایش درآمدشد؟
می توانیم برای محصوالت خود ،بازار خوبی فراهم کنیم و کاالهایمان را با قیمت مناسب بفروشیم.
«مسئولیت اخالقی وکسب درآمدحالل»................................................................................................................................................................

 -18چرابعضی ازافرادباوجوددرآمدزیاد،خانه وخودروی گران قیمت درمیان مردم بدنام اند؟
چون درآمداین افرادازراه های نامشروع ونادرست به دست آمده است و این افراد نه تنها با فعالیت های غیرقانونی و غیرشرعی
به همنوعانشان ظلم می کنند ،بلکه برکت را نیز از زندگی خودشان دور می کنند و اقتصاد خود و جامعه را در سراشیبی
سقوط قرار می دهند.به همین دلیل باوجودثروت فراوان درمیان مردم بدنام اند.
 -19راه های رسیدن به درآمدهای نامشروع ونادرست چیست؟
*افرادازطریق رانت ها و ازموقعیت هایی که با فریب و ظاهرسازی به دست می آورند سوء استفاده می کنند و به درآمدهای
کالنی دست یابند.
*انحصاردرخریدوفروش بعضی ازکاالهایاقاچاق
* ازطریق احتکار کاالهای مورد نیاز مردم در مواقع ضروری و گران فروختن آنها
*تولیدوانتشارکتاب ها یا فیلم های مبتذل و غیراخالقی برای دستیابی به سودبیشتر
*فریب مشتری ،کاالیی را برخالف آنچه هست ،به مشتری نشان می دهند تا مشتری را فریب دهند.
* رشوه دادن و رشوه گرفتن
* رباخواری
-21چراافرادی که دنبال کسب درآمدازراه های نامشروع وغیرقانونی هستندمعموالبه شهرهای بزرگ کوچ می
کنند؟
ازآنجاکه معموالً دست این افراد در روستاها و محله های کوچک زود رو می شود ،آنها ترجیح می دهند به شهرهای بزرگ
کوچ کنند تا آسان تر به فعالیت های خود بپردازند.
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فعالیت فردی در کالس
آیا به نظر شما ،هدف ،وسیله را توجیه می کند؟ چه نسبتی بین این پرسش و متن باال وجود دارد؟
نظام های اقتصادی سرمایه داری،انسان رادرانتخاب کاروبه دست آوردن ثروت آزادمی گذاردوبه وی اجازه می دهدازراه های
صحیح وغیرصحیح همچون ربا،احتکار،انحصارو.....ثروت کسب کندبدون آنکه برای حقوق دیگران ارزش قائل شودودراین
نظام هاومکاتب مادی ،اقتصادوثروت هدف قرارمی گیردواقتصادعامل تخریب وفسادوتباهی انسان می شودازنظراین نوع نظام
هاهدف وسیله راتوجیه می کندولی دراسالم اقتصادوسیله است وازوسیله،انتظاری جزکارایی بهتردرراه وصول به هدف نمی
توان داشت ونمی توان ازهرراهی دنبال کسب ثروت ودرآمدبود.

برای تفکر و تمرین
1ـ مشخص کنید از موارد زیر ،کدام مورد کارآفرینی است؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید و از آن دفاع کنید.
*کار در مغازه ساندویچ فروشی شخصی
*تدریس در مدرسۀ دولتی
*عضو نیروی فعال در ارتش شدن
*راه اندازی خدمات باغبانی در منزل
راه اندازی خدمات باغبانی در منزل رامی توان به عنوان یک کارآفرینی درنظرگرفت چون دارای خالقیت،نوآوری وهمراه
باریسک می باشد .برای این کارالزم است شیوه های مناسب آبیاری به کارببریم .برای زیباسازی باغچه حصارکشی وفضایی
مناسب ایجادکنیم.برای برداشت محصولی باکیفیت بایدهرس به موقع انجام گیردو....
 2ـ فرض کنید دوست شما عالقه مند به راه اندازی کارگاه ساخت اسباب بازی برای کودکان است.
با توجه به ویژگی های او و ویژگی های کارآفرین موفق ،در مورد اینکه این ویژگی ها چگونه به او در حل مشکالتش
کمک خواهد کرد ،توضیح دهید.
خطر پذیری :آمادگی واشتیاق برای ریسک یک مزیت رقابتی برای کارآفرین است زیرازمانی که دیگران می.ترسندکارآفرینان
باقابلیت ریسک حساب شده می توانندواردمیدان شده وازفرصت های پنهانی که دیگران قادربه درک آن نیستنداستفاده بهینه
کنند.
خوش بینی :بسیاری ازکارآفرینان دنیا افرادی بوده اندکه بارهاشکست خورده انداماناامیدنشده وخوشبینانه پیش به سوی
هدف خودحرکت کرده اند.بنابراین یکی ازمهمترین خصوصیت های کارآفرینان برترخوش بینی ومثبت اندیشی است .آنها
ایده های خودراامیدوارانه به کسب وکارهای سودآورتبدیل می کنند.
پرانگیزگی :انگیزه نیروی محرکه درافراداست که آنهارابه نحوی پیش می راندکه بتوانندعمل کنند.انگیزه های کارآفرینی گام
های الزم برای تبدیل شدن افرادبه کارآفرین است.
سازماندهی :کارآفرین موفق بایدبتواندمنابع رابه شکل کارایی مدیریت وهماهنگ کند.
 3ـ امیرعلی و ستایش بعد از اتفاق آن شب دست به کار شدند و تصمیم گرفتند که به هر قیمتی به پدر و
مادرشان نشان بدهند که آنها دیگر بچه نیستند و شاید در برخی موارد بهتر از بزرگ تر ها تصمیم می گیرند.
برای همین با تالش فراوان اطالعات زیر را از کارگاه تولیدی پدرشان (آقای محمدی) به دست آوردند:
خرید مواد اولیه برای تولید ماهیانه 111:میلیون تومان
پول آب و برق و گاز و عوارض شهرداری  811 :میلیون تومان
دستمزد ماهیانۀ هر کارگر 2 :میلیون تومان (مجموعاً  21کارگر)
درآمد ساالنه 2/5 :میلیارد تومان
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لطفاً حساب کنید که کارگاه تولیدی آقای محمدی در طول یک سال سودده است یا زیان ده؟

کل محصول × قیمت = درآمد
:هزینه ها
= 111/111/111 × 11 = 1111/111/111خریدمواداولیه برای تولیدساالنه
 =011/111/111پول آب وبرق وگازوعوارض شهرداری
 = 1/111/111 × 11 = 41/111/111دستمزدساالنه کارگران
41/111/111 × 11 = 401/111/111
= 1111/111/111 + 011/111/111 + 401/111/111 = 1/401/111/111مجموع هزینه ها
هزینه – درآمد =سود
= 1/011/111/111 − 1/401/111/111 = 11/111/111سود
*این بنگاه اقتصادی بیست میلیون تومان سودکرده است.

تحلیل کنید
کسب وکاروانگیزه راه اندازی آن چیست؟الف)تولیدکاالوخدمات
ب)رفع نیازهاوخواسته های خودومردم
ج)کسب سودودرآمد
با اینکه احتمال از بین رفتن و شکست یک کسب وکار وجود دارد ،احتمال موفقیت و سودآوری آن هم کم نیست و این
انگیزه الزم برای شروع فعالیت اقتصادی و پذیرش خطرات آن توسط کارآفرینان را همواره زنده نگه می دارد.
-کارآفرین موفق چه ویژگی هایی دارد؟
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سودوزیان کارآفرینی وکسب وکارتولیدی چیست؟
سود:اگر میزان درآمد از هزینه بیشتر باشد ،می گوییم شما به عنوان تولیدکننده ،از فعالیت خود سود برده اید .میزان سود
برابر است با تفاوت درآمد و هزینه:
هزینه ها -درآمد = سود (یا زیان)
ضرر:اگر درآمدهای به دست آمده از هزینه های تولید کمتر باشد ،کسب و کار شما دچار ضرر و زیان می شود.
مسائل کنکوری............................................................................................................................................................................:

**باتوجه به اطالعات ارائه شده درجدول زیر ،نتیجه عملکرد سالیانه یک بنگاه اقتصادی با  12نفر کارمند و
تولید سالیانه  411دستگاه هر کدام به ارزش  911/111ریال کدام است؟(کنکور)80
این بنگاه اقتصادی در پایان سال ضرر کرده است یا فایده؟

1

اجاره بهای ماهیانه کارگاه تولیدی

11/111/111ریال

2

حقوق متوسط ماهیانه هرفردکارمنداداری وتولیدی معادل

711/111ریال

3

خریدمواداولیه ی موردنیازسالیانه به ارزش

178/111/111ریال

4

هزینه استهالک سالیانه ی ماشین های تولیدی معادل

 % 25حقوق سالیانه کارمندان

تولید ساالنه  411 × 811/111 = 061/111/111کل محصول × قیمت = درآمد
هزینه – درآمد =سود
:هزینه ها
=11/111/111 × 11 = 111/111/111اجاره بهای ساالنه
 =011/111 × 11 = 0/411/111حقوق ساالنه کارمندان
0/411/111 × 11 = 111/011/111
= 100/111/111خریدمواد اولیه سالیانه
= 10/111/111

111/011/111×10
111

=هزینه استهالک سالیانه

= 111/111/111 + 111/011/111 + 100/111/111 + 10/111/111 = 414/111/111مجموع هزینه ها
= 061/111/111 − 414/111/111 = −64/111/111سود

اقتصاد -پایه دهم رشته علوم انسانی

درسنامه درس اول ،فصل اول:کسب وکاروکارآفرینی
*این بنگاه اقتصادی ضرر کرده است.

**باتوجه به اطالعات ارائه شده درجدول زیر ،نتیجه عملکرد سالیانه یک بنگاه اقتصادی با 15نفر کارمند و تولید
سالیانه  2211دستگاه هر کدام به ارزش  1/211/111ریال کدام است؟(کنکور)88

1

اجاره بهای ماهیانه کارگاه تولیدی

12/111/111ریال

2

حقوق متوسط ماهیانه هرفردکارمندتولیدی واداری

851/111ریال

3

خریدمواداولیه ی موردنیازسالیانه به ارزش

185/111/111ریال

4

هزینه استهالک سالیانه ی ماشین های تولیدی

معادل  %31حقوق سالیانه کارمندان

تولید ساالنه  1111 × 1/111/111 = 1/641/111/111کل محصول × قیمت = درآمد
:هزینه ها
=11/111/111 × 11 = 144/111/111اجاره بهای ساالنه
 =001/111 × 10 = 11/001/111حقوق ساالنه کارمندان
11/001/111 × 11 = 100/111/111
= 100/111/111خریدمواد اولیه سالیانه
= 40/811/111

100/111/111×01
111

=هزینه استهالک سالیانه

= 144/111/111 + 100/111/111 + 100/111/111 + 40/811/111 = 010/811/111مجموع هزینه ها
هزینه – درآمد =سود
= 1/641/111/111 − 010/811/111 = 1/111/111/111سود
*این بنگاه اقتصادی سود کرده است.

